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Estreitar laços

Região pode
ter nova
parceria

Diretor-presidente:

Sidney Antonio de Moraes

Encontro com embaixador queniano ocorreu em Mogi das Cruzes

O embaixador do Quênia, Isaac
Oshinks, visitou o Alto Tietê em
busca de parceria com os municípios da região. Um dos interesses
do representante é sobre a construção de unidades habitacionais
de baixo custo. Para ele, o modelo
no Estado de São Paulo é exemplo.
Cidades, página 3

Poá aceita auxílio final do
Itaú no valor de R$ 30 mi

Acordo entre o banco e a prefeitura ocorreu em audiência na 2ª Vara Cível do município durante esta semana
Felipe Claro

Após detectar situações preocupantes no transporte de alunos da
rede pública municipal em março,
o Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo (TCE) realizou anteontem
uma fiscalização nos municípios de
Itaquá, Suzano, Arujá, Santa Isabel
e Ferraz. Cidades, página 3

Após diversas audiências de
tentativa de conciliação, os representantes do Banco Itaú propuseram anteontem, perante o
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca
de Poá, uma ajuda financeira por
prazo determinado no valor de
R$ 30 milhões, proposta esta que
foi aceita pelos representantes do
município, e foi, ao final, homologada pelo juiz com a presença de
representante do Ministério Público (MP). O acordo só foi possível
após a Procuradoria do município mover, em 28 de julho, uma
ação civil pública contra o banco.
Cidades, página 5

Região

Itaquá

Santa Branca é
oficializada no
Condemat

Local de novo
viaduto passa
por vistoria

Tribunal de Contas

transporte
escolar é
fiscalizado

Quantia será enviada aos cofres públicos em seis parcelas que vão até o mês de março de 2020

Suzano

Wanderley Costa/Secop Suzano

Cidades, página 3

Cidades, página 5

Em uma semana

Aumenta em 63,3% os casos
de sarampo no Alto Tietê
Secretarias de Saúde apontam que mais 51 pessoas
foram confirmadas com a doença. Cidades, página 4
Pedágios nas rodovias

SP Mais Seguro

Mesmo admitindo que cobranças
possam ocorrer na Mogi-Dutra (SP88) e Mogi-Bertioga (SP-98), prefeito de Suzano diz que valores devem ser justos. Cidades, página 3

Ações foram planejadas pela
Polícia Militar do Alto Tietê. No
total, 975 pessoas foram abordadas durante um dia de atividades.
Polícia, página 8

Operação
Ashiuchi é
favorável a prende dez
na região
cobrança
Alterações do entorno da igreja do Baruel são entregues. Cidades, página 6

